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CONVOCATÓRIA PARA CANDIDATURA À BOLSA DE INTERCÂMBIO DO 

UNIBRASIL PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018 
 

Com o objetivo de estimular o intercâmbio acadêmico, o Centro Universitário 
Autônomo do Brasil – UNIBRASIL - está oferecendo bolsas para o desenvolvimento 
dessa atividade. As bolsas consistem na isenção do pagamento da mensalidade do 
curso em que o aluno esteja matriculado (tanto no UniBrasil quanto na instituição de 
destino), durante um semestre letivo, podendo ser prorrogada por mais um 
semestre. 

O Intercâmbio Acadêmico se realiza em universidades conveniadas com o 
Centro Universitário Autônomo do Brasil, onde o(a) aluno(a) cursa disciplinas 
equivalentes às do currículo de seu curso. No retorno, as disciplinas são 
incorporadas ao histórico escolar, após avaliação do Colegiado.  

Para candidatar-se à bolsa de intercâmbio é necessário: 
 

I. Estar regularmente matriculado (a) em um curso de graduação ou de pós-graduação stricto 
sensu (mestrado) do UniBrasil Centro Universitário no período letivo da candidatura. 

II. Ter cursado ao menos 25% (vinte e cinco por cento) das disciplinas do curso respectivo, 
independentemente da duração do curso (no caso de alunos transferidos, exigem-se, no 
mínimo, dois semestres cursados no UniBrasil. 

III. Não finalizar a graduação durante o intercâmbio, 
IV. Todo aluno(a) que realizar  intercâmbio cursará, no mínimo,  mais um semestre no UniBrasil 

Centro Universitário. 
V. Apresentar um Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) igual ou superior a 70% (setenta por 

cento). 
VI. Não possuir disciplina em dependência. 

 
Na página web do UniBrasil Centro Universitário, http://www.unibrasil.com.br, 

na seção Coordenação da Cooperação Internacional e Intercâmbio, podem ser 
encontradas maiores informações, como a lista de universidades conveniadas, o 
formulário de inscrição e as resoluções sobre intercâmbio. 

Inscrições de 16 de agosto a 12 de setembro de 2017, na Pró-Reitoria de 
Pesquisa, Extensão e Assuntos Comunitários – PROPPEX. 
 

Documentos necessários: Formulário de inscrição (disponível no site), 
Curriculum Vitae e Comprovante de Proficiência no idioma do país em que deseja 
fazer o intercâmbio (exceto para Portugal). 
 
Informações na PROPPEx, Bloco 1, 1º andar 
Tels. (41) 3361-4218 / 3361-4332  

E-mail: ccii@unibrasil.com.br 

 
Curitiba, 16 de agosto de 2017 

 
 
 
 

Prof. Valter Fernandes da Cunha Filho 
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Assuntos Comunitários 

http://www.unibrasil.com.br/
mailto:ccii@unibrasil.com.br

